
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych europejskich producentów pojazdów użytkowych i dostawców rozwiązań dla 

branży transportowej, osiągającym roczne obroty o wartości około 11 miliardów euro (dane za rok 2018). W ofercie firmy 

znajdują się samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe, a także usługi 

związane z przewozem osób i transportem towarów. Przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus należy do spółki TRATON AG 

i zatrudnia pond 36 000 pracowników na całym świecie. 
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Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN już w 

Polsce 

 

Po światowej premierze w hiszpańskim Bilbao przyszedł czas na Polskę. Pojazdy 

MAN TGX nowej generacji są już w Polsce. Nowoczesne wzornictwo, doskonale 

zaprojektowane wnętrze kabiny, premierowy kolor lakieru golden topaz oraz 

oryginalne oklejenie pojazdów testowych przyciągają uwagę wszystkich fanów 

ciężarówek . 

Z dniem 16.06 br rozpoczynamy miesięczny cykl prezentacji nowych pojazdów dla 

klientów we wszystkich oddziałach MAN Truck & Bus Center w Polsce.   

Będą to indywidualne prezentacje, dające możliwość dokładnego zapoznania się ze 

wszystkimi nowościami technicznymi pojazdów oraz komfortowego przejazdu w 

czasie krótkich jazd testowych. 

Oficjalnej prezentacji nowych pojazdów dokonali Prezes Zarządu MAN Truck & Bus 

Polska Marc Martinez oraz Bernard Wieruszewski, dyrektor ds. produktu i sprzedaży 

ciężarówek. „Wprowadzenie na rynek nowych pojazdów to niezwykle ważne i 

radosne wydarzenie w historii naszej firmy. Od czasu światowej premiery w Bilbao 

wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy na pojawienie się nowych ciężarówek w 

Polsce i moment, w którym będziemy mogli zaprezentować je naszym klientom, 

partnerom biznesowym i fanom marki MAN.” powiedział Marc Martinez. 

Nowy MAN TGX , to pojazd doskonałe dopasowany do potrzeb kierowców. Łączy 

on ergonomię, funkcjonalność i wyjątkowe wzornictwo, tak aby zaoferować kierowcy 

możliwie najlepsze miejsce pracy. Z myślą o właścicielach firm transportowych 

ambicją nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN jest zwiększenie rentowności 

firm. Chcemy tego dokonać dzięki oszczędnym silnikom, zastosowanym 

innowacjom oraz w oparciu o strategię silnego partnerstwa. Jak powiedział Bernard 

Wieruszewski „Klient i jego potrzeby pozostają dla nas zawsze na pierwszym 

miejscu.” 
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MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 27 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 130 000 ciężarówek i ponad 20 000 autobusów miejskich. W roku 2019 firma MAN 

potwierdziła pozycję największego producenta pojazdów użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i 

Niepołomicach opuściło ponad 22. tysiące pojazdów z logo MAN, w tym 1781 autobusów kompletnych, 1156 

podwozi autobusowych i 19 502 ciężarówek. 

MAN Truck & Bus Polska, to spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą posprzedażną pojazdów marki MAN i 

Neoplan w Polsce. Dysponuje ona siecią serwisową składającą się z 32 punkty, w tym 7 własnych serwisów, jak 

również 25 autoryzowanych stacji obsługi. 

W Polsce MAN posiada dwa zakłady produkcyjne. Zakłady MAN Truck Polska Sp. z o.o., zlokalizowany w 

podkrakowskich Niepołomicach to najnowocześniejsza fabryka pojazdów ciężarowych w Europie, otwarta w 2007 

roku. Produkuje pojazdy MAN klasy ciężkiej, przeznaczone do eksploatacji w całej Europie. 

MAN jest też największym producentem autobusów w Polsce, których montaż odbywa się w fabryce w 

Starachowicach. Zakład ten to centrum kompetencyjne produkcji niskopodłogowych autobusów miejskich dla całego 

koncernu MAN.  

W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Accounting Center, centrum finansowo-księgowe obsługujące procesy 

księgowe większości europejskich spółek koncernu MAN. 

W 2017 roku do portfolio swoich produktów MAN wprowadził lekki samochód dostawczy MAN TGE o dmc od 3 do 

5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach. MAN  eTGE jest jedynym  samochodem dostawczym z 

napędem elektrycznym  produkowanym w Polsce
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